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RESTAURACIÓ DE L’INTERIOR DE L’ESGLÉSIA
Les decisions que es prenen no són sempre el resultat de la lògica o una resposta perfectament calculada…
Mireu si no la parella d’enamorats que decideix casar-se.
Aquí hi entra a més d’uns sentiments, unes conviccions, unes motivacions a diferents nivells i naturalment
suposa un risc. Si hom espera ser plenament madur
per casar-se o per tenir fills, potser no es decidiria mai.
Decidir-se posar en marxa les obres de la parròquia
suposa també tenir en compte un conjunt de matisos
que els hem de llegir des de la fe. Ho vull fer tenint
present les virtuts teologals.
Des de la Fe. L’Any de la Fe és un bon moment per
deixar constància de les nostres conviccions i de la nostra fermesa en l’adhesió al Crist i en la seva Església.
Creure vol dir fiar-se de l’Altre i dels altres. Assumir
aquesta tasca és estar convençuts que no estem sols.
“Allà on n’hi ha dos o més de reunits ens el meu nom,
allí hi sóc jo”, diu el Senyor. Creure també vol dir endegar un projecte on hi ha el Senyor a favor nostre.
Des de l’Esperança. Els nostres avantpassats van
crear les condicions per tal que nosaltres tinguéssim
aquesta església, inacabada. S’hi van esforçar. Creien,
i nosaltres creiem, que el que estem dignificant no
solament és per a nosaltres. Fem el testament per les
pròximes generacions. La mirada és cap a l’horitzó. El
Senyor s’hi ha de fer present en el futur. “Estaré amb
vosaltres...”
Des de la Solidaritat. Crear treball i comunió és tot
un repte. Avui més necessari que mai. Quan el temps
que ens ha tocat viure es pateix per la precarietat a
molts nivells, podem dir que la restauració de l’Església
és un acte de Grandesa i de generositat, ha de ser cosa
de tots. Ens veiem esperonats a posar-hi el nostre gra
de sorra. Algú pot dir que estima la parròquia i quedar-se mirant-s’ho sense implicar-s’hi? Sentim la crida
a col·laborar (com un gest d’amor) en la mesura que el
Senyor ens ha donat béns que hem de compartir.
El Consell de Pastoral Parroquial, la Comissió pel
Centenari, i la Comissió d’Economia comunicaren el
dia 10 de març de 2012, a l’Acte final del Centenari,
planificar i realitzar la restauració. Amb motiu de la
beatificació del fundador de la Parròquia, Mn Jocund
Bonet, el dia 13 d’Octubre, s’ha urgit fer-ho aquest estiu
per tal que el dia de la beatificació l’església que ell va
fer possible tingui la dignitat que es mereix. Serà un
motiu de donar glòria a Déu.

Les obres han començat el dia 3 de juny i està previst que s’acabin abans de la Mare de Déu de Misericòrdia. Està pressupostat la restauració de les voltes,
sanejament de parets i pilars, canvi del terra, adaptació
de les capelles pel Baptisteri, Reconciliació i La Capella
de Mn Jocund. Es preveu l’obertura del finestral de davant la porta d’entrada. Posar calefacció i pintar. L’obra,
en la mesura del possible, ha d’acabar-se amb un fons/
retaule que afavoreixi un “caliu litúrgic”. Farà goig.
Mn Pere Dalmau

MOVIMENT PARROQUIAL

ÉS HISTÒRIA

• BATEJOS
Maig

Marco Fernández Esteban, Edgar Serra Fernández
Martí Esteva Felip, Alicia Morte Angulo
Paula Pedret Ortega, Estanislao Pascual Martorell
Ariel Marcelo Romero Sabando
Indira Pereira Infantes, Noelia Macho Del Río
Inés Viñes Del Río, Pau Ruz García

Juny

Maria Querol Urgellés, Alejandro Martínez Pérez
Paula Raset Margalef, Abril Roca Cañellas
Emily Sans Toribio, Eric Rubio Sánchez

• EXPEDIENTS MATRIMONIALS
José David García del Aguila amb Mª Isabel Espinar Girón
Xavier Puig Tarragó amb Eymi Luz Aguilar Rosales
Jorge Miquel Fernández de Carvallo amb Mariana Albu
Serio Antonio Muñoz Pacheco amb Claustre Costa Albiol
Adrià Adell Barbarà amb Miserricòrdia González Jasans
Javier Francisco Genolet amb Anais Cox Pérez
Anton Sabater Roig amb Cristina Pallarès Tomàs

Donar menjar i ensenyar a pescar. Un grup de persones ateses
a Càritas reberen un curset de com optimitzar el menjar
que reben. L’ajut dels Serveis Socials de l’Ajuntament ho feu
possible. Un encert.

• DEFUNCIONS
Març: Ramon Modinos Castillón-88, Santa Álvarez Rodríguez-81
Abril: Manuel Fiérrez Ramírez- 60,Juana Barroso Declara96, Eduardo Arce Capapey- 85, Fuensanta García Nula- 75
Maig: M. Josefa Vilanova Sagnier- 86,Carlos Piquer Foz83, Mercè Sastre Soms-91, Teresa Monné Pahí- 87, Emilia
Fuentes Flores- 78, Miquel Capdevila Pascó- 87, Antonio
Jordana Llevat 80.
Juny: Bernardina Merino Santos-101, José Pérez Martínez-59, Susana Cartañá Torrell -82, Dolores López GarcíaTeodoro Jiménez Gómez-88, Enric Anton Llauradó Auqué-89, Josepa Raset Gavaldà-95.

Esplai acaba el curs i es posa a preparar les Colònies i Casals.
Hi cap tothom.

• PRIMERES COMUNIONS
Alvarez Moreno Carlos, Anglés Blánquez Marc, Bahillo
Cabildo Desiree, Beltran Gutiérrez Pau, Borràs Barberà
Àngel, Borrull Gomis Aina, Borrull Gomis Andrea, Cáceres
Ramírez Ana Eloisa, Carcellé Medina Lina, Carcellé Medina
Maria, Cardiel Bonilla Jorge Omar, Coronel Leon Claudia,
Correa Ábalos Carla, Crusat Pallejà Daniel, Díaz Lomas
Christian, Díaz Lomas Marcos Josué, Duch Clavé Teresa
Maria, Duran Cuaresma Ariadna, Emil Denis Filip, Fité Gay
Eudald, Gallegos Alcívar Carlos Alexis, García Hernández
Manuel, García Martínez Paula, García Muñoz Laura,
García Santana Sergio, Garcilópez Pérez Natalia, Gomis
Martos Arnau. Gryshchenko Vivcharyk Lara de Miquela,
Guillem Santamaria Rita, Hernanz Lomana Kevin, Isern
Torrents Julia, López Rodríguez Sergi, Marín Arbeláez Juan
Sebastián, Marqués Llurba Elena, Martínez García Carla,
Martínez Gil Ainara, Molina Llauradó Anna, Montagut Boira
Marta, Monter Gili Carlota, Moreno Lorente Anna Maria,
Ocaña Bermusell Francisco, Palazón Nadal Josep Eduard,
Pedrola Marín Abril, Perea Pinargote Anaïs, Pérez Pelayo
Killyan, Perrogón Arza Andrés, Prades Llauradó Isaac,
Prades Llauradó Ramon, Puig Bigorra Pau, Purcalla Yeron
Alejandro, Queralt Vidal Jordi, Ramos Pérez Marc, Reig
Tomàs Anna, Reig Tomàs Pau, Rial Subirana Maria, Roca
Balsells Cèlia, Rodríguez Samaniego Jessenia, Rodríguez
Samaniego Maika, Romero Sabando Ariel Marcelo, Solà
Gutiérrez Aleix, Subirats Porqueras Aleix, Tarragó Ornosa
Pol, Turallols Gallisà Joan, Vidal Moya Ana, Virgili Torrent
Ana, Vizcaíno Gispert Fernando, Zeppa Pico Álex

Sopar de fi de curs a l’Atri de Mn Jocund Bonet. El compartir
postres, un concurs per conèixer més l’Església i una rifa van
provocar una vetllada pel record.

Celebració de l’Eucaristia la Diada de Sant Joan, patró de
la parròquia. Va ser un encert. Compleix tot un conjunt
d’objectiu: donar-se a conèixer, convidar els qui passen,
predicar com Joan fora del temple i una festa amb molt de goig.

PRENEU NOTA

REFLEXIONS

• Durant el temps de les obres de l’Església les celebracions
es fan a la Capella del Santíssim o a la Sala Gran.
• Els funerals a la parròquia de Crist Rei.
• S’està preparant una publicació per donar a conèixer el
Beat Mn Jocund Bonet i Mercadé.

BEATIFICACIÓ DE MN JOCUND BONET
El dia 13 d’octubre, diumenge, beatificació del bisbe
Manuel Borràs i els més de 500 màrtirs;
d’entre ells Mn Jocund Bonet i Mercadé, impulsor
de la comunitat de Sant Joan Baptista.
S’organitzen autocars per participar
a la Diada de la Beatificació.
Apunteu-vos a la parròquia.

Colònies d’Estiu: del 5 a l’11 d’agost
Casa de Colònies La Carral (Solsonès)
Casals d’Estiu: de l’1 de Juliol a 6 de setembre
Inscripcions als locals de l’Esplai
Com col·laborar en les obres de l’Església.
A les col·lectes del Primer diumenge de mes; amb
donatius que desgraven el 25% o fent un ingrés al
Banc Popular núm compte: 0075-0453-86-0600494528

EXPERIÈNCIA. Immigrant en crisi
Soy de origen cubano, un país que, aun que no se crea,
en el siglo XXI existe todavía una dictadura, de la cual no
se escapa cualquiera. Yo estudié informática y al terminar la
carrea tuve la suerte de encontrarme en mi vida 4 personas
con un corazón más grande que ellos y se propusieron tratar
de liberarme de aquel castigo, después de haber logrado lo
que parecía imposible, una salida legal del país, me tropiezo
aquí con una crisis mundial... Venía con el propósito de
trabajar, cubrir mis necesidades básicas y después ayudar
a mi familia. Pero esos objetivos fueron desapareciendo, y
aun que tengo mis sueños tengo miedo, mucho miedo de no
llegar a ninguna parte. Ahora no tengo ningún ingreso; busco
trabajo; necesito una habitación para dormir. Me encuentro
solo. Necesito que se compadezcan de mí, que vean con
buenos ojos mi situación. Volver a mi país supone un duro
castigo (político). Necesito trabajo. Quiero devolver lo que
me puedan prestar. Piensen cómo se siente un inmigrante
completamente solo que nadie se interesa por el... Sólo
Càritas me ayuda en comida. Una habitación me cuesta 150
Euros. He llorado muchas veces, solo.
A. M. I.

Compte corrent de Càritas parroquial
“La Caixa” 2100-0010-33-0111211731

EL BISBE DE ROMA: EL PAPA FRANCESC.
L’aire fresc que ens ve del Papa es fa evident pels gestos,
per l’acollida, pel testimoni i per les paraules que dia rere dia
són notícia. Aquí només hi ha espai per deixar constància
d’uns pensaments, per revisar la nostra coherència. Només
un cada dia ens pot desvetllar un estil de ser seguidors de
Crist. L’Església té molt a dir, com més evangèlica més nova.
• L’Església no és una ONG piadosa.
• Una Església pobre pels pobres.
• Qui no prega al Senyor, prega al diable.
• Que l’Església surti de les sagristies i els cristians
que es girin cap els més necessitats.
• Déu mai es cansa de perdonar.
• Per un Papa de servei, no de poder.
• Pastors amb olor d’anyell.
• No es pot anunciar Jesús amb cara de funeral.
• Una Església de tingui cura de la Creació.
• Llençar aliments és robar.
• Contra la cultura de l’egoisme.
• Contra la cultura del benestar (comoditat).
• Contra la tirania dels mercats i el culte al diner.
• Respecte als no creients.
• Els ateus també es salven.
• L’Església no és una duana.
• Una Església lliure d’ideologies.
• Jesús, l’única porta.
• Que les monges no siguin “solterones”.
• L’oració no és avorrida, l’eternitat tampoc.
• La confessió no és una sessió de tortura ni una
bugaderia.
• Déu no és un aerosol.
• L’Església no és una mainadera.
• Pecadors sí, corruptes no.
• Que los cristians treballin en política.

Per connectar amb la parròquia
Telf. 977 31 66 59
sjoan.reus@arquebisbattarragona.cat
Web: sjoan.reus.arquebisbattarragona.cat

• No digueu Francisco, dieu: Jesús!
• El millor tresor: el que donem als altres.
• Els bisbes han de ser pastors, no prínceps.

MIRANT EL MÓN
La proclamació de la IIª República Espanyola plantejà un seguit de problemes als catòlics: Calia reconèixer la legalitat marcada
per les urnes o treballar per enderrocar-la tan aviat com fos possible? Roma era partidària de reconèixer el poder constituït i a la
vegada protestar tots els seus possibles excessos laïcistes. El Cardenal Vidal i Barraquer es mantingué en aquesta línia de respecte
mutu. Durant la Gerra Civil (1936-1939), per contrarestar la oposició, al seu bàndol, feta a l’estranger, d’alguns intel·lectuals
catòlics, Franco cercà el recolzament de l’Episcopat espanyol a qui demanà de signar una declaració col·lectiva ”Carta colectiva de
los obispos españoles con motivo de la guerra en España” en suport a la seva “cruzada” . La signaren tots els bisbes tret del basc
Urrutia i el nostre Vidal i Barraquer arquebisbe de Tarragona. Mentre, escamots de la FAI qui volien matar-lo, van obligar-lo a
exiliar-se, primer a Itàlia i més tard a Suïssa. La seva actitud de respecte a la legalitat sortida de les urnes i la negativa a signar la
declaració de suport a la creuada franquista, van merèixer l’oposició del regim franquista a que recuperés la seva seu i poder torner
de l’exili on va residir fins morir a Friburg (1943).
Des de l’exili a Itàlia Certosa di Farmeta), va enviar aquesta primera carta adreçada als diocesans reconeixent l’heroisme de
tants germans que patien persecució i martiri.
9 de Novembre de 1937, Certosa di Farneta
Caríssims: Res no hi ha tan fort com l’amor i perquè jo
sempre l’he sentit intens per vosaltres, puc dir-vos que ni el
temps ni l’espai no l’han minvat ni entebiat. Us he tingut sempre presents en la pensa i en el cor, les vostres penes i sofriments les he sentit més intensament que les meves i el portar-hi remi ha estat sempre la meva irresistible preocupació i
neguit constant. Per això no ho he parat fins a establir contacte
amb vosaltres per tenir noticies vostres.
He quedat meravellat en conèixer l’heroisme admirable
dels vostres companys i germans, edificat de la fermesa, constància i dignitat de molts en sofrir un martiri més llarg i potser
no menys gloriós. És un patrimoni preuadíssim el que uns i
altres ens han llegat. Cal que ens esforcen en administrar-lo bé
i treure’n tot el rendiment.
Per animar-vos i encoratjar-vos us adreço aquestes ratlles
de salutació. És més tendra i efusiva per aquells que passen
encara, o han passat ja, majors perills i aflicció. Ells, sobretot,
han estat en tot moment i, ho són encara, objecte de la meva
vivíssima sol·licitud. Que els sigui un xic de consol el sapiguer
que jo també, potser primer que ells, les he experimentades i
viscudes, en totes les etapes, les seves emocions, penes, humillacions i sofrences, que sols un voler del bon Déu permeté
que no acabessin amb el desenllaç gloriosíssim que semblava
inevitable. Certament, jo sofreixo amb ells, però em consola el
pensar que també ells, en la prova, experimenten intensament
aquell devassall d’assistència superior, que ens feu possible
a nosaltres afrontar, amb una serenitat sobrehumana, aquells
moments i aquelles hores supremes, que arribà a impressionar
i, gairebé, a guanyar els qui creien trobar en nosaltres els seus
enemics. Com s’anaven esvaint els prejudicis, i, com els colpia
el sentir coses, que mai no havien sentides, i, com la suavitat
i dolcesa els anava desarmant! Com em plau poder dir que he
sofert quelcom pel Crist, i que, encara sóc pobre i sofrent, com
vosaltres, per la causa d’Ell.
L’amor es demostra amb obres i, per això, jo faig tot el
que puc per portar-vos ajut i consol en la vostra necessitat.
És treball delicat i difícil trucar a totes les portes. Ja us en fareu càrrec. No sempre el rendiment és proporcionat a l’esforç.
No us demano tant, que em manifesteu agraïment a mi, com,
espero, el servareu sempre pregon per tantes bones ànimes
que m’han fet possible el tenir caritat envers vosaltres. Com
em dona satisfacció el veure escoltades les meves súpliques
en favor vostre. Tingueu-los sempre presents els vostres bene-
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energies
per empendre,
quan
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hora, l’immensa tasca del
demà, tasca
crifici, d’abcertament de sacrifi
negació, d’amor arborat per a tots. Ara, més que mai, és
d’actualitat el “diligite ... et orate pro pers. et cal....” Aquí rau
la nostra força. Cal sadollar-ne l’esperit d’aquest regor, única
que pot fer llevar fruits a una terra que, si quedarà desolada,
també ha estat xopa de sang generosa i feconda. I, mentre
esperem el demà, us dic “estate prudentes ... et simplices...”;
prudència que, no vol dir inacció ni peresa; fer tot el que es
pugui i arribar fins on es pugui. Simplicitat, generositat, desprendiment, unió germanívola, fruit d’una vida espiritual intensa en la forma i manera que permetin les circumstàncies.
Que es mantingui sempre viu entre tots l’esperit de compenetració i d’estimació mútua. Sigueu també sempre reconeguts a
aquestos bons segl[ars] que tant abnegadament i, corrent tota
mena de perills, s’han consagrat a fer-vos el bé. Com, potser,
ens cal restar confosos devant de llurs alts exemples de generositat i de valentia cristiana.
Ben units en l’oració, en la sofrença i en l’amor, amb tota
emoció us b[eneeixo] o is doc “a reveure”, i vulgui Déu que
sigui aviat.
F[rancesc]. “.2

1. Achille Ratti era el papa Pius XI
2. S’han mantingut l’ortografia i sintaxi originals.

